
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 02 DE MAIO  DE 2006 
 

Nº 09/2006 
 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente. 

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, José Manuel 

Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Andreia Catilina Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houve. 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe de Divisão. 

OUTRAS PRESENÇAS: Dado tratar-se de reunião pública, estiveram presentes os seguintes 

munícipes: 

- Rui Campos, residente no lugar da Quintã, freguesia de Godim, informou a Câmara que doou 

terreno para construção da estrada da Quintã com a contrapartida de lhe edificarem os muros 

de suporte aos seus terrenos. Como esses muros ainda não foram feitos, solicitou 

esclarecimento sobre o assunto. 

- Isalino Costa Borges, residente na Avenida Sacadura Cabral, freguesia de Godim, apresentou 

uma exposição, em nome de alguns taxistas, para a criação de novas praças de táxis. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 18 a 28 de Abril / 06 – Saldo do dia 28 de Abril / 06 – Duzentos e 

dezassete mil setecentos e vinte e três euros e sessenta e três cêntimos. 

Pelo Presidente da Câmara foi presente a seguinte proposta: 

221 - “Vivemos um luto profundo pela perda de um Homem que sempre na sua vida pessoal e 

política e muito concretamente no desempenho das suas funções autárquicas pôs sempre em 

primeiro lugar o seu empenhamento na defesa dos interesses do Concelho, da Região e das 

suas populações. 

Perde esta Câmara Municipal um elemento que constituía uma mais valia inegável para o 

debate e construção das melhores soluções para o futuro. 

Peso da Régua perde muito cedo um homem de valor que grandes contributos aos mais 

diversos níveis tinha para lhe oferecer, contributos com os quais todos ficaríamos a ganhar. 

O Vereador Gil Alberto Pimentel Guedes representava tudo isto e muito mais poderia ser dito 

sobre as suas qualidades como homem e como amigo. A falta que hoje já todos sentimos, o 

futuro acabará por demonstrar e acentuar a lacuna que agora se abre. 



 

Proponho assim que seja aprovado um voto de pesar por esta grande perda para todos e cada 

um de nós. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. 

Mais deliberou, decretar três dias de luto municipal. 

A Câmara, por unanimidade deliberou, como consequência da celebração das cerimónias 

fúnebres, encerrar esta reunião, marcando uma nova reunião extraordinária com a mesma 

ordem de trabalhos para a próxima Sexta-Feira, pelas 10 horas ficando todos os Vereadores 

cientes desta convocação. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram dez horas e quarenta e cinco 

minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente 

assinada. 

 

 

 

 


